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Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 

Plzeňská 298/217a, Praha 5 

Č. j.: SPŠD/010/145/2023/6     

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TŘÍLETÝCH OBORŮ 
STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍ LISTEM V DÁLKOVÉ A ZKRÁCENÉ FORMĚ PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších 
předpisů.  

Obory s výučním listem v dálkové a zkrácené formě studia 

Kód oboru Obor vzdělávání 
Počet žáků 

přijímaných do 
1. ročníku 

26-51-H/01 Elektrikář (1,5 roku) 48 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (1,5 roku) 24 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (3 roky) 23 

Ředitel Střední průmyslové školy dopravní, a.s. vyhlašuje následující kritéria přijímacího řízení 
pro výše uvedené obory: 

1. Úspěšné ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním 
listem, s maturitní zkouškou nebo absolutoriem VOŠ nebo v jakémkoli vysokoškolském 
programu (úředně ověřená kopie) pro obory ve zkrácené formě studia. 
2. Ukončené základní vzdělání pro obor Mechanik opravář motorových vozidel 
v dálkové formě studia. 
3. Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru.  

Uchazeči, kteří splní výše uvedená kritéria, budou přijímáni ke vzdělávání do naplnění kapacity 
zvoleného oboru. Pro výše uvedené obory středního vzdělání v dálkové a zkrácené formě 
studia je stanoveno školné ve výši 18 000,- Kč, které je splatné před zahájením studia na 
základě vydané faktury. 

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR 

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb. O 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.  

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina) 

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní 
rok 2023/2024 č.j. MŠMT-2972/2022-1 ze dne 27.10.2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o 
opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení 
uchazeč nemůže předložit. 

V Praze dne 31. ledna 2023 

Ing. Lukáš Sobotka  
ředitel školy 
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